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ອ້າ
ຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ,ກ່ອນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນກ່າວ
ຄຳ�ປາໄສ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປະ

ກາດເຖິງພຣະວິຫານໃໝ່ສີ່ແຫ່ງຊຶ່ງຈະ
ຖືກສ້າງໃນຫລາຍເດືອນແລະຫລາຍ
ປີທີ່ຈະມາເຖິງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ້:ເມືອງຄຳີໂຕ,ປະເທດເອກວາດໍ;ເມືອງ
ຮາຣາເຣ,ປະເທດຊິມບຳ�ເວ;ເມືອງ
ບຳີເລັມ,ປະເທດບຳຣາຊິນ;ແລະພຣະ
ວິຫານແຫ່ງທີສອງໃນເມືອງລີມາ,
ປະເທດເປຣູ.
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນສະມາ

ຊິກໃນກຸ່ມອັກຄຳະສາວົກສິບຳສອງໃນ
ປີ1963,ມີພຣະວິຫານທີ່ເປີດບຳໍລິການຢູ່
12ແຫ່ງຕະຫລອດທົ່ວສາດສະໜາຈັກ.
ດ້ວຍການອຸທິດພຣະວິຫານໂພຣໂວຊີທີ
ເຊັນເຕີເມື່ອສອງອາທິດຜ່ານມານີ້,ເຮົາ
ມີພຣະວິຫານຢູ່ດ້ວຍກັນ150ແຫ່ງທີ່
ເປີດບຳໍລິການຢູ່ຕະຫລອດທົ່ວໂລກ.ເຮົາ
ມີຄຳວາມກະຕັນຍູຫລາຍສ�ລັບຳພອນທີ່
ເຮົາໄດ້ຮັບຳຢູ່ໃນບຳ້ານທີ່ສັກສິດເຫລົ່ານີ້.
ບຳັດນີ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ,ຂ້າ

ພະເຈົ້າຢາກກ່າວເຖິງຄຳວາມກະຕັນຍູ
ສ�ລັບຳໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ແບ່ງປັນແນວຄຳິດ
ສອງສາມຢ່າງກັບຳທ່ານໃນເຊົ້າມື້ນີ້.
ເມື່ອບຳໍ່ດົນມານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄຳຸ້ນຄຳິດ

ກ່ຽວກັບຳການເລືອກ.ມີຄຳ�ກ່າວວ່າເຫດ
ການເລັກນ້ອຍອາດກາຍເປັນເລື່ອງ
ໃຫຍ່ໄດ້,ແລະຊີວິດຂອງຜູ້ຄຳົນກໍຄຳືກັນ.
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຮົາແມ່ນຂຶ້ນຢູ່
ກັບຳການເລືອກຂອງເຮົາ.

ຕອນເຮົາໄດ້ຈາກໂລກກ່ອນເກີດ
ມາສູ່ຊ່ວງມະຕະນີ້,ເຮົາໄດ້ເອົາຂອງ
ປະທານແຫ່ງອ�ເພີໃຈມານ�.ຈຸດເປົ້າ
ໝາຍຂອງເຮົາແມ່ນທີ່ຈະຮັບຳເອົາລັດ
ສະໝີພາບຳແຫ່ງຊັ້ນສູງ,ແລະການບຳັນລຸ
ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຳການ
ເລືອກຂອງເຮົາ.
ພວກທ່ານສ່ວນຫລາຍຄຳົງຈື່ນາງ

ອາລິສໄດ້ຢູ່ໃນປຶ້ມນິຍາຍທີ່ແຕ່ງໂດຍ
ຫລຸຍສ໌ແຄໂຣຊື່ວ່າAlice’s Adventures 
in Wonderland.ທ່ານຄຳົງຈື່ວ່ານາງໄດ້
ເດີນທາງໄປເຖິງທາງແຍກ,ແຕ່ລະສາຍ
ກໍຍາວຢຽດຢູ່ຕໍ່ໜ້ານາງ,ເສັ້ນໜຶ່ງໄປ
ເບື້ອງຊ້າຍແລະອີກເສັ້ນໜຶ່ງໄປເບື້ອງ
ຂວາ.ໃນຂະນະທີ່ນາງກ�ລັງພິຈາລະນາ
ຢູ່ນັ້ນ,ນາງໄດ້ຫລຽວເຫັນແມວໂຕໜຶ່ງ
ຊື່ເຈຊາຍ,ແລະອາລິສໄດ້ຖາມແມວວ່າ,
“ຂ້ອຍຄຳວນໄປທາງໃດ?”
ແມວໄດ້ຕອບຳວ່າ,“ມັນຂຶ້ນກັບຳວ່າເຈົ້າ

ຢາກໄປໃສ.ຖ້າເຈົ້າບຳໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າຢາກໄປ
ໃສ,ກໍບຳໍ່ສ�ຄຳັນວ່າເຈົ້າຊິໄປທາງໃດ.” 1

ບຳໍ່ຄຳືກັນກັບຳນາງອາລິສ,ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາ
ຢາກໄປໃສ,ແລະມັນກໍສ�ຄຳັນວ່າເຮົາ
ຕ້ອງເດີນໄປທາງໃດ,ເພາະເສັ້ນທາງທີ່
ເຮົາເດີນໄປໃນຊີວິດນີ້ຈະພາເຮົາໄປເຖິງ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຫລັງຈາກຊີວິດນີ້.
ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງເລືອກທີ່ຈະສ້າງສັດທາທີ່

ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະມີພະລັງຢູ່ໃນຕົວເຮົາຊຶ່ງ
ຈະເປັນສິ່ງປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຳ
ທີ່ສຸດຕ້ານກັບຳຍຸດທະວິທີຂອງຜູ້ປໍລະ
ປັກ—ເປັນສັດທາທີ່ແທ້ຈິງ,ເປັນສັດທາ

ໂດຍ ປະທານ ທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ

ທີ່ຈະຄຳ�ຈູນເຮົາແລະເພີ່ມຄຳວາມປາດ
ຖະໜາຂອງເຮົາໃຫ້ເລືອກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ປາດສະຈາກສັດທາເຊັ່ນນັ້ນ,ເຮົາຈະບຳໍ່ໄປ
ເຖິງຈຸດໃດເລີຍ.ດ້ວຍສັດທານີ້,ເຮົາຈະສາ
ມາດບຳັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາໄດ້.
ເຖິງແມ່ນເປັນສິ່ງຈ�ເປັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາ

ຕ້ອງເລືອກຢ່າງສະຫລາດ,ແຕ່ບຳາງເທື່ອ
ເຮົາຈະເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ເລືອກຢ່າງໂງ່ຈ້າ.
ຂອງປະທານແຫ່ງການກັບຳໃຈ,ຊຶ່ງພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້,ສາມາດ
ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ດັດແປງຊີວິດໄດ້,ເພື່ອເຮົາ
ຈະສາມາດກັບຳຄຳືນສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຈະພາ
ເຮົາໄປສູ່ລັດສະໝີພາບຳແຫ່ງຊັ້ນສູງທີ່ເຮົາ
ສະແຫວງຫານັ້ນ.
ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງກ້າຫານຕໍ່ໄປເພື່ອຕ້ານ

ກັບຳມະຕິຂອງມະຫາຊົນ.ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງ
ເລືອກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນຈະຍາກ
ກວ່າ,ແທນການເລືອກສິ່ງທີ່ຜິດເຖິງ
ແມ່ນຈະງ່າຍກວ່າ.
ເມື່ອເຮົາຄຳິດກ່ຽວກັບຳການເລືອກທີ່

ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນແຕ່ລະວັນ—ບຳໍ່ວ່າຈະ
ເປັນອັນນີ້ຫລືອັນນັ້ນ—ຖ້າຫາກເຮົາ
ເລືອກພຣະຄຳຣິດ,ແລ້ວເຮົາຈະເລືອກສິ່ງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ນີ້ຄຳືຄຳ�ອະທິຖານທີ່ຈິງໃຈແລະຖ່ອມ

ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຳຣິດ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ,ອາແມນ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.ຄຳັດລອກມາຈາກຫລຸຍສ໌ແຄໂຣ,Alice’s  
Adventures in Wonderland (1898),89.

ຂ່າວ ສານ ຈາກ ຝ່າຍ ປະທານ ສູງ ສຸດ, ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016

ການເລືອກ
ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງເລືອກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນຈະຍາກກວ່າ,

ແທນການເລືອກສິ່ງທີ່ຜິດເຖິງແມ່ນຈະງ່າຍກວ່າ.
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ຄຳ�ສອນສ�ລັບວັນເວລາຂອງເຮົາ

ຈາກເດືອນພຶດສະພາປີ2016ເຖິງເດືອນຕຸລາປີ2016,ບົດຮຽນຂອງຫ້ອງຮຽນຖາ

ນະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄຳີເສເດັກແລະຫ້ອງຮຽນສະມາຄຳົມສະຕີສົງເຄາະໃນວັນ

ອາທິດທີສີ່ຄຳວນເອົາມາຈາກຄຳ�ປາໄສບົດໜຶ່ງຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ

ເດືອນເມສາປີ2016.ໃນເດືອນຕຸລາປີ2016,ອາດຈະເລືອກເອົາຄຳ�ປາໄສຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ສາມັນເດືອນເມສາຫລືເດືອນຕຸລາກໍໄດ້.ປະທານສະເຕກແລະປະທານທ້ອງຖິ່ນຄຳວນເລືອກ

ຄຳ�ປາໄສເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໃນເຂດຂອງພວກເພິ່ນ,ຫລືພວກເພິ່ນສາມາດມອບໝາຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດ

ຊອບນີ້ໃຫ້ແກ່ອະທິການແລະປະທານສາຂາເຮັດແທນກໍໄດ້.

ຄຳ�ປາໄສເຫລົ່ານີ້ມີບໍລິການໃນຫລາຍພາສາຢູ່ທີ່conference.lds.org.
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ຄວາມຊົງຈ�ໜຶ່ງທີ່ຫລອກຫລອນ
ຂ້າພະເຈົ້າມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍແມ່ນ
ສຽງແກເຕືອນໄພທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ້າສະດຸ້ງຕື່ນຈາກນອນ.ບຳໍ່ດົນ
ຈາກນັ້ນ,ກໍມີສຽງໜຶ່ງອີກ,ເປັນສຽງດັງໃບ
ພັດຂອງຍົນຈົນເຖິງຂະໜາດແຜ່ນດິນ
ສັ່ນສະເທືອນ.ຕາມທີ່ແມ່ໄດ້ສອນພວກ
ເຮົາໃຫ້ເຮັດ,ລູກແຕ່ລະຄຳົນຈະຕ້ອງຈັບຳເອົາ
ຖົງແລ້ວແລ່ນລົງຄຳ້ອຍໄປຫາຫ້ອງໃຕ້ດິນ
ຫລົບຳໄພ.ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາແລ່ນໄປໃນ
ຄຳວາມມືດອັນໜາຕຶບຳ,ພວກເຮົາໄດ້ຫລຽວ
ເຫັນແສງໄຟສີຂຽວແລະຂາວຊຶ່ງເປັນສັນ
ຍານເຖິງຈຸດທີ່ຈະໃຫ້ເຮືອບຳິນຖິ້ມລະເບີດ.
ແຕ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ທຸກຄຳົນເອີ້ນແສງເຫລົ່າ
ນັ້ນວ່າຕົ້ນຄຳຣິດສະມັດ.
ຕອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ສີ່ປີ,

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສົງຄຳາມໂລກ.

ເດຣສ໌ເດັນ

ບຳໍ່ໄກຈາກບຳ່ອນທີ່ຄຳອບຳຄຳົວຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ອາໄສຢູ່ມີເມືອງໜຶ່ງຊື່ເດຣສ໌ເດັນ.
ຜູ້ຄຳົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງນີ້ຄຳົງໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍກວ່າພັນເທື່ອ.ລະ
ເບີດຫລາຍໆພັນໂຕນໄດ້ທະລົ່ມເມືອງນີ້

ຈົນວ່າຫລາຍກວ່າ90ເປີເຊັນຂອງເມືອງ
ນີ້ໄດ້ເສຍຫາຍໄປ,ເມື່ອເຊົ້າຮຸ່ງຂຶ້ນເມືອງ
ເດຣສ໌ເດັນເຫລືອຢູ່ແຕ່ຊາກ.
ພຽງແຕ່ໃນເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ,ເມືອງທີ່

ເຄີຍຖືກເອີ້ນວ່າ“ກ່ອງເຄື່ອງເອ້”ໄດ້ຖືກທ�
ລາຍຈົນໝົດສິ້ນ.ທ່ານແອຣິສ໌ແຄສະເນີ,
ນັກປະພັນຄຳົນເຢຍລະມັນ,ໄດ້ຂຽນເຖິງ
ການທ�ລາຍນັ້ນວ່າ,“ເປັນເວລາຫລາຍ
ພັນປີທີ່ເມືອງນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງສວຍ
ງາມ,ແຕ່ໃນຄຳືນດຽວມັນໄດ້ຖືກທ�ລາຍ
ຈົນໝົດສິ້ນ.” 1ຕອນຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍຂ້າ
ພະເຈົ້າບຳໍ່ຄຳິດວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດແກ້
ໄຂການທ�ລາຍຈາກສົງຄຳາມທີ່ຜູ້ຄຳົນຂອງ
ພວກເຮົາເອງໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນ.ໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມ
ຮອບຳພວກເຮົາປະກົດວ່າສິ້ນຫວັງແລະ
ປາດສະຈາກອະນາຄຳົດ.
ປີກາຍນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດກັບຳໄປ

ເມືອງເດຣສ໌ເດັນ.ເຈັດສິບຳປີຫລັງຈາກສົງ
ຄຳາມ,ອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ມັນເປັນເມືອງທີ່ເອີ້ນ
ວ່າ“ກ່ອງເຄື່ອງເອ້”.ຊາກເມືອງໄດ້ຖືກມ້ຽນ
ມັດແລະເມືອງນີ້ກໍໄດ້ຖືກສ້ອມແຊມຄຳືນ
ໃໝ່ແລະສວຍງາມກວ່າເກົ່າ.
ໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ເຫັນໂບດລູເຕີແຣນ,ຟຣາວເອັນ

ເກຍກາທີ່ສວຍງາມ,ທີ່ເອີ້ນວ່າໂບດຂອງ
ເຈົ້າຍິງຂອງພວກເຮົາ.ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໃນລະຫວ່າງປີ1700,ຊຶ່ງເປັນຕຶກຫລັງໜຶ່ງ
ໃນເມືອງເດຣສ໌ເດັນທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ,ແຕ່
ສົງຄຳາມໄດ້ທ�ລາຍມັນຈົນເຫລືອແຕ່ຊາກ.
ເປັນເວລາຫລາຍປີທີ່ມັນໄດ້ເປັນຢູ່ແບບຳ
ນັ້ນ,ຈົນໃນທີ່ສຸດຫລາຍຄຳົນຄຳິດວ່າຄຳວນ
ສ້າງໂບດຟຣາວເອັນເກຍກາຄຳືນໃໝ່.
ຫີນຈາກໂບດທີ່ຖືກທ�ລາຍກໍໄດ້ຖືກ

ຮັກສາແລະບັຳນທຶກໄວ້,ແລ້ວເມື່ອເປັນໄປ
ໄດ້ມັນໄດ້ຖືກນ�ຄຳືນມາໃຊ້ອີກ.ທຸກວັນນີ້
ທ່ານສາມາດເຫັນກ້ອນຫີນທີ່ຖືກໄຟໃໝ້ຢູ່
ຝາຂ້າງນອກຂອງຕຶກ.“ຮອຍແຜ”ເຫລົ່ານີ້
ບຳໍ່ພຽງແຕ່ເຕືອນເຖິງປະຫວັດສາດສົງຄຳາມ
ຂອງຕຶກນັ້ນແຕ່ຍັງເປັນອະນຸສອນເຖິງ
ຄຳວາມຫວັງນ�ອີກ—ເປັນສັນຍາລັກເຖິງ
ຄຳວາມສາມາດຂອງມະນຸດເລື່ອງການສ້າງ
ຊີວິດໃໝ່ຈາກເຖົ່າຖ່ານ.
ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄຕ່ຕອງເຖິງປະຫວັດ

ສາດຂອງເມືອງເດຣສ໌ເດັນແລະເຖິງ
ຄຳວາມຕັ້ງໃຈທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈຂອງຜູ້
ຄຳົນທີ່ໄດ້ສ້າງເມືອງນີ້ຄຳືນໃໝ່,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ສຶກເຖິງອິດທິພົນອັນຫວານຊື່ນຂອງພຣະ
ວິນຍານບຳໍລິສຸດ.ແນ່ນອນ,ຂ້າພະເຈົ້າຄຳິດ
ວ່າຖ້າຫາກມະນຸດສາມາດສ້ອມແຊມ
ຊາກເມືອງທີ່ຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວແລະ
ສ້າງມັນຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ເປັນຕຶກທີ່ສູງສົ່ງທັງ
ສວຍງາມແລະດົນໃຈ,ແລ້ວພຣະບຳິດາ
ຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ກໍມີຄຳວາມສາ
ມາດທີ່ຈະສ້ອມແຊມລູກໆຂອງພຣະອົງ
ຜູ້ໄດ້ຕົກໄປ,ດີ້ນລົນ,ແລະສູນເສຍໄປໄດ້
ຫລາຍຂະໜາດໃດ?
ເຖິງແມ່ນຊີວິດຂອງເຮົາເບິ່ງຄຳືວ່າມັນ

ຖືກທ�ລາຍຫລາຍປານໃດກໍຕາມ.ເຖິງ
ແມ່ນວ່າບຳາບຳຂອງເຮົາຈະແດງເຂັ້ມຫລາຍ
ປານໃດກໍຕາມ,ຄຳວາມຂົມຂື່ນຂອງເຮົາຈະ
ໜັກໜ່ວງ,ເປົ່າປ່ຽວ,ຖືກປະຖິ້ມ,ຫລືເຈັບຳ
ປວດໃຈຫລາຍປານໃດກໍຕາມ.ເຖິງແມ່ນ
ຄຳົນທີ່ໝົດຫວັງ,ຄຳົນທີ່ຢູ່ໃນຄຳວາມສິ້ນຫວັງ,
ຄຳົນທີ່ຖືກຫລອກຕົ້ມ,ຄຳົນທີ່ຖິ້ມຄຳວາມຊື່ສັດ
ໄປ,ຫລືຄຳົນທີ່ຫັນໜີຈາກພຣະເຈົ້າກໍຍັງສາ
ມາດຖືກສ້ອມແຊມຄຳືນໃໝ່ໄດ້.ຍົກເວັ້ນແຕ່
ພວກບຳຸດແຫ່ງຄຳວາມຈິບຳຫາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ບຳໍ່
ສາມາດຖືກສ້ອມແຊມຄຳືນໃໝ່.

ພຣະອົງຈະຍົກທ່ານໃສ່ບ່າ
ຂອງຕົນແລະແບກທ່ານ
ກັບບ້ານ
ເຊັ່ນດຽວກັບພຣະຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີໄດ້ພົບເຫັນແກະຂອງພຣະອົງ,ຖ້າຫາກທ່ານຫັນຈິດໃຈ

ມາຫາພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,ແລ້ວພຣະອົງຈະພົບເຫັນທ່ານ.

ໂດຍ ປະທານ ດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ
ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ຂ່າວປິຕິຍິນດີຂອງພຣະກິດຕິຄຳຸນແມ່ນ:
ເພາະແຜນແຫ່ງຄຳວາມສຸກນິລັນດອນທີ່
ພຣະບຳິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຊົງຮັກໄດ້ຈັດໄວ້
ໃຫ້ເຮົາແລະຜ່ານການເສຍສະລະທີ່ບຳໍ່ມີ
ຂອບຳເຂດຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣິດ,ເຮົາບຳໍ່ພຽງ
ແຕ່ໄດ້ຮັບຳການໄຖ່ຈາກສະພາວະທີ່ຕົກໄປ
ແລະຖືກສ້ອມແຊມສູ່ຄຳວາມບຳໍລິສຸດເທົ່າ
ນັ້ນ,ແຕ່ເຮົາຈະສາມາດກ້າວໜ້າເກີນກວ່າ
ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດ້ແລະກາຍເປັນຜູ້
ຮັບຳມູນມໍລະດົກແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນແລະ
ຮັບຳເອົາລັດສະໝີພາບຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ເກີນກວ່າຈະບຳັນລະຍາຍໄດ້.

ຄ� ອຸ ປະ ມາ ເລື່ອງ ແກະ ທີ່ ເສຍ ໄປ

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບຳັດສາດສະໜາ
ກິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ຜູ້ນ�ຝ່າຍ
ສາດສະໜາໃນວັນເວລາຂອງພຣະອົງບຳໍ່
ຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູໃຊ້ເວລາກັບຳຄຳົນທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າເອີ້ນວ່າ“ຄຳົນບຳາບຳ.”
ບຳາງທີຕໍ່ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄຳືວ່າພຣະອົງອົດ

ທົນຫລືໄດ້ຍອມຮັບຳກັບຳການປະພຶດທີ່ບຳໍ່ດີ
ຂອງຄຳົນເຫລົ່ານັ້ນ.ບຳາງທີເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳົນບຳາບຳກັບຳໃຈແມ່ນ
ການກ່າວໂທດ,ເຍາະເຍີ້ຍ,ແລະເຮັດໃຫ້
ເຂົາອັບຳອາຍ.
ເມື່ອພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່

ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກທ�ມະຈານກ�
ລັງຄຳິດຢູ່,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ເລົ່າເລື່ອງໜຶ່ງໃຫ້
ຟັງວ່າ:
“ມີຄຳົນໃດແດ່ໃນພວກເຈົ້າມີແກະຢູ່ຮ້ອຍ

ໂຕແລະໂຕໜຶ່ງເສຍໄປຄຳົນນັ້ນຈະເຮັດ
ຢ່າງໃດ?ລາວຈະບຳໍ່ປະເກົ້າສິບຳເກົ້າໂຕນັ້ນ
ໄວ້ໃນທົ່ງຫຍ້າແລະໄປຊອກຫາໂຕທີ່ເສຍ
ນັ້ນຈົນພົບຳບຳໍ?
“ເມື່ອພົບຳແລ້ວລາວກໍດີໃຈທີ່ສຸດຈຶ່ງຍົກ

ແກະນັ້ນໃສ່ບຳ່າຂອງຕົນແລະແບກກັບຳ
ມາ.” 2

ເປັນເວລາຫລາຍສັດຕະວັດ,ຄຳ�ອຸປະ
ມານີ້ຍັງມີຄຳວາມໝາຍໃນການເອີ້ນເຮົາ
ໃຫ້ປະຕິບຳັດເພື່ອນ�ແກະໂຕທີ່ເສຍໄປກັບຳ
ຄຳືນມາແລະເອື້ອມອອກໄປຫາຜູ້ທີ່ເສຍ
ໄປ.ເຖິງແມ່ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມແລະ
ດີ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສົງໄສວ່າມັນມີຫລາຍ
ກວ່ານີ້ຢູ່ບຳໍ?
ເປັນໄປໄດ້ບຳໍວ່າຈຸດປະສົງທ�ອິດຂອງ

ພຣະເຢຊູແມ່ນທີ່ຈະສອນເຖິງວຽກງານ
ຂອງພຣະຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ?
ເປັນໄປໄດ້ບຳໍວ່າພຣະອົງໄດ້ເປັນພະ

ຍານເຖິງຄຳວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າສ�ລັບຳ
ລູກໆຂອງພຣະອົງຜູ້ທີ່ເດີນອອກນອກ
ທາງໄປ?
ເປັນໄປໄດ້ບຳໍວ່າຂ່າວສານຂອງພຣະຜູ້

ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແມ່ນວ່າພຣະເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບຳ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍໄປແທ້ໆ—ວ່າພຣະອົງຈະຊອກ

ຫາເຂົາ,ວ່າພຣະອົງຈະເອື້ອມອອກໄປຫາ
ເຂົາ,ແລະວ່າພຣະອົງຈະຊ່ວຍກູ້ເຂົາ?
ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ແກະໂຕນັ້ນຄຳວນເຮັດ

ແນວໃດກ່ອນຈະເໝາະສົມກັບຳຄຳວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອຈາກສະຫວັນ?
ແກະໂຕນັ້ນຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່

ສັບຳສົນເພື່ອຊ່ວຍບຳອກທິດທາງບຳໍກ່ອນ
ຈະຮູ້ຈັກເສັ້ນທາງກັບຳບຳ້ານ?ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ 
GPSບຳໍເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນຢູ່ໃສ?ມັນຕ້ອງ
ມີຄຳວາມຊ່ຽວຊານບຳໍເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືສົ່ງ
ສຽງເອີ້ນໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອ?ມັນຕ້ອງມີຜູ້ສ�
ຄຳັນໃນສັງຄຳົມເປັນຜູ້ອຸປະຖ�ບຳໍກ່ອນຜູ້ລ້ຽງ
ທີ່ດີຈະມາຊ່ວຍກູ້ມັນ?
ບຳໍ່ເລີຍ!ແກະໂຕນັ້ນມີຄຳ່າຄຳວນທີ່ຈະໄດ້

ຮັບຳການຊ່ວຍກູ້ຈາກສະຫວັນຢູ່ແລ້ວເພາະ
ພຣະຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີຮັກມັນ.
ສ�ລັບຳຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ຄຳ�ອຸປະມາ

ເລື່ອງແກະທີ່ເສຍໄປເປັນຂ່າວສານທີ່ໃຫ້
ຄຳວາມຫວັງຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນພຣະຄຳ�ພີ
ທຸກຂໍ້.
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ,ພຣະຜູ້

ລ້ຽງທີ່ດີ,ຮູ້ຈັກແລະຮັກເຮົາ.ພຣະອົງຮູ້
ແລະຮັກທ່ານ.
ພຣະອົງຮູ້ວ່າທ່ານເສຍໄປເມື່ອໃດ,

ແລະພຣະອົງຮູ້ວ່າທ່ານຢູ່ໃສ.ພຣະອົງຮູ້
ເຖິງຄຳວາມໂສກເສົ້າຂອງທ່ານ.ຮູ້ເຖິງການ
ອ້ອນວອນຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານຮູ້ເຖິງຄຳວາມ
ຢ້ານກົວຂອງທ່ານ.ຮູ້ເຖິງການຮ້ອງໄຫ້
ຂອງທ່ານ.
ບຳໍ່ສ�ຄຳັນວ່າທ່ານໄດ້ເສຍໄປ—ບຳໍ່ສ�ຄຳັນ

ວ່າເພາະການເລືອກຜິດຂອງທ່ານຫລື
ເພາະສະຖານະການທີ່ເກີນກວ່າທ່ານຈະ
ຄຳວບຳຄຳຸມໄດ້.
ສິ່ງທີ່ສ�ຄຳັນແມ່ນທ່ານເປັນລູກຂອງ

ພຣະອົງ.ແລະພຣະອົງຮັກທ່ານ.ພຣະອົງ
ຮັກລູກໆຂອງພຣະອົງ.
ເພາະວ່າພຣະອົງຮັກທ່ານ,ພຣະອົງຈະ

ຊອກຫາທ່ານ.ພຣະອົງຈະຍົກທ່ານໃສ່ບຳ່າ
ດ້ວຍຄຳວາມປິຕິຍິນດີ.ແລະເມື່ອພຣະອົງ
ແບກທ່ານກັບຳບຳ້ານ,ພຣະອົງຈະກ່າວກັບຳ
ທຸກຄຳົນວ່າ,“ຂ້ອຍໄດ້ພົບຳແກະຂອງຂ້ອຍທີ່
ເສຍໄປຈົ່ງຮ່ວມກັນສະຫລອງເທາະ.” 3

ເຮົາ ຈະ ເຮັດ ຢ່າງ ໃດ?

ແຕ່,ທ່ານອາດຄຳິດວ່າພຣະອົງຢາກໃຫ້
ທ່ານເຮັດຫຍັງ?ແນ່ນອນເຮົາຕ້ອງເຮັດ
ຫລາຍກວ່າພຽງແຕ່ນັ່ງລໍຖ້າການຊ່ວຍກູ້
ເທົ່ານັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນພຣະບຳິດາທີ່ຮັກຂອງເຮົາ

ປາດຖະໜາໃຫ້ລູກໆທຸກຄຳົນຂອງພຣະ
ອົງກັບຳໄປຫາພຣະອົງ,ແຕ່ພຣະອົງຈະບຳໍ່
ບຳັງຄຳັບຳຜູ້ໃດໃຫ້ເຂົ້າໄປສະຫວັນ.4ພຣະ
ເຈົ້າຈະບຳໍ່ຊ່ວຍກູ້ເຮົາຖ້າເຮົາບຳໍ່ຢາກໃຫ້
ຊ່ວຍກູ້.

ສະນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ?
ຄຳ�ເຊື້ອເຊນີຂອງພຣະອົງແມ່ນລຽບຳງ່າຍ:
“ຈົ່ງຫັນ...ມາຫາເຮົາ.” 5

“ຈົ່ງມາຫາເຮົາ.” 6

ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງແລ້ວພຣະອົງຈະ
ເຂົ້າໃກ້ເຮົາ.7

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ເຮົາສະແດງຕໍ່ພຣະອົງວ່າ
ເຮົາຢາກໄດ້ຮັບຳການຊ່ວຍກູ້.
ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສັດທາອັນເລັກນ້ອຍ.ແຕ່

ຢ່າທໍ້ຖອຍໃຈ.ຖ້າຫາກທ່ານບຳໍ່ມີສັດທາໃນ
ເວລານີ້,ຂໍໃຫ້ເລີ່ມມີຄຳວາມຫວັງ.
ຖ້າຫາກທ່ານບຳໍ່ສາມາດເວົ້າວ່າທ່ານຮູ້

ວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ໃກ້,ທ່ານສາມາດຫວັງວ່າ
ພຣະອົງຈະຢູ່ໃກ້ທ່ານສາມາດມີຄຳວາມ
ປາດຖະໜາທີ່ຈະເຊື່ອ.8ນັ້ນກໍພຽງພໍແລ້ວ
ໃນການເລີ່ມຕົ້ນ.
ແລ້ວ,ໃນການກະທ�ຕາມຄຳວາມຫວັງ

ນັ້ນ,ຈົ່ງເອື້ອມອອກໄປຫາພຣະບຳິດາເທິງ
ສະຫວັນ.ພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງຄຳວາມຮັກຂອງ
ພຣະອົງອອກມາຍັງທ່ານ,ແລະວຽກງານ
ຂອງພຣະອົງຈະຊ່ວຍກູ້ທ່ານແລະການ
ປ່ຽນແປງຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ,ທ່ານຈະຮັບຳຮູ້ພຣະ

ຫັດຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.ທ່ານ
ຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄຳວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.ແລະ
ຄຳວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເດີນໄປໃນຄຳວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງແລະການເຮັດ
ຕາມວິທີທາງຂອງພຣະອົງຈະຂະຫຍາຍ
ອອກໄປເລື້ອຍໆໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງສັດ
ທາຂອງທ່ານ.
ເຮົາເອີ້ນຂັ້ນຕອນແຫ່ງສັດທານີ້ວ່າ

“ການເຊື່ອຟັງ.”
ມັນບຳໍ່ໄດ້ເປັນຖ້ອຍຄຳ�ທີ່ຜູ້ຄຳົນນິຍົມໃຊ້

ກັນໃນເວລານີ້.ແຕ່ການເຊື່ອຟັງເປັນຄຳ�
ສອນທີ່ມີຄຳ່າຫລາຍໃນພຣະກິດຕິຄຳຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຳຣິດ,ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າ“ໂດຍທາງ
ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຳຣິດມະນຸດຊາດທັງ
ປວງຈະລອດໄດ້ໂດຍການປະຕິບຳັດຕາມ
ກົດແລະພິທີການແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຳຸນ.” 9

ເມື່ອເຮົາມີສັດທາຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ,
ເຮົາກໍຈະມີຄຳວາມຊື່ສັດຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້າງເຖິງຖ້ອຍ
ຄຳ�ຂອງນັກປະພັນຄຳົນເຢຍລະມັນຜູ້ໄດ້
ກ່າວເຖິງເມືອງເດຣສ໌ເດັນທີ່ຖືກທ�ລາຍ.
ເພິ່ນໄດ້ຂຽນສ�ນວນນີ້ວ່າ“Es gibt nichts 
Gutes, ausser: Man tut es.”ສ�ລັບຳຜູ້ທີ່ບຳໍ່
ຮູ້ພາສາສະຫວັນຊັ້ນສູງ,ມັນແປວ່າ“ບຳໍ່ມີສິ່ງ
ໃດດີຖ້າເຮົາບຳໍ່ເຮັດເອງ.” 10

ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າອາດສາມາດກ່າວ
ຖ້ອຍຄຳ�ທີ່ປະທັບຳໃຈເລື່ອງທາງວິນຍານ.
ເຮົາອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄຳົນປະທັບຳໃຈ
ເລື່ອງການແປຄຳວາມໝາຍທາງສາດສະ
ໜາ.ເຮົາອາດສາມາດກ່າວອອກມາຢ່າງ
ກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບຳສາດສະໜາແລະ“ຝັນ
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ຢາກມີປາສາດ[ຂອງເຮົາ]ຢູ່ໃນສະຫວັນ.” 11
ແຕ່ຖ້າຫາກສັດທາຂອງເຮົາບຳໍ່ປ່ຽນແປງວິ
ທີທີ່ເຮົາດ�ລົງຊີວິດຢູ່—ຖ້າຫາກຄຳວາມເຊື່ອ
ຂອງເຮົາບຳໍ່ມີອິດທິພົນໃນການຕັດສິນໃຈ
ໃນແຕ່ລະວັນຂອງເຮົາ—ສາດສະໜາຂອງ
ເຮົາກໍໄຮ້ປະໂຫຍດ,ແລະສັດທາຂອງເຮົາ,
ຖ້າມັນບຳໍ່ຕາຍ,ກໍຈະບຳໍ່ດີແລະຢູ່ໃນຂັ້ນອັນ
ຕະລາຍແລະໃນທີ່ສຸດຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປ
ຢ່າງແນ່ນອນ.12

ການເຊື່ອຟັງເປັນພະລັງໃຫ້ແກ່ສັດທາ.
ເພາະການເຊື່ອຟັງນີ້ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຳຄຳວາມ
ສະຫວ່າງແກ່ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ.
ແຕ່ບຳາງເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າຄຳິດວ່າເຮົາເຂົ້າ

ໃຈການເຊື່ອຟັງໄປໃນທາງທີ່ຜິດ.ເຮົາ
ອາດເຫັນການເຊື່ອຟັງວ່າເປັນຈຸດເປົ້າ
ໝາຍແທນທີ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ພາໄປເຖິງຈຸດ
ເປົ້າໝາຍ.ຫລືປຽບຳເໝືອນເຮົາໃຊ້ຄຳ້ອນຕີ
ແຫ່ງການເຊື່ອຟັງທຸບຳແຜ່ນພຣະບຳັນຍັດ
ລົງໃສ່ຄຳົນທີ່ເຮົາຮັກໃນຄຳວາມຫວັງທີ່ຈະ
ຫລໍ່ຫລອມເຂົາເຈົ້າ,ເທື່ອແລ້ວເທື່ອອີກ,
ຫວັງຈະໃຫ້ສັກສິດຫລາຍຂຶ້ນ,ເປັນສິ່ງທີ່
ເໝາະສົມສ�ລັບຳສະຫວັນ.
ບຳໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ,ຈະມີເວລາເມື່ອເຮົາ

ຈ�ເປັນຕ້ອງໄດ້ຍິນເຖິງການເອີ້ນໃຫ້ກັບຳ
ໃຈ.ແນ່ນອນ,ບຳາງຄຳົນກໍເຂົ້າເຖິງໄດ້ພຽງ
ແຕ່ໃນທາງນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ບຳາງທີອາດມີການປຽບຳທຽບຳຢ່າງ

ອື່ນອີກທີ່ສາມາດອະທິບຳາຍວ່າເປັນຫຍັງ
ເຮົາຈຶ່ງເຊື່ອຟັງພຣະບຳັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ບຳາງທີການເຊື່ອຟັງບຳໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງ
ການບຳິດ,ການໝູນ,ແລະການຕອກຈິດ
ວິນຍານຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນບຳາງສິ່ງທີ່ເຮົາບຳໍ່
ໄດ້ເປັນ.ແຕ່ມັນກໍເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ເຮັດໃຫ້
ເຮົາພົບຳເຫັນວ່າເຮົາເປັນຢ່າງໃດກັນແທ້ໆ
ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດໄດ້

ສ້າງຂຶ້ນມາ.ພຣະອົງເປັນພຣະບຳິດາເທິງ
ສະຫວັນຂອງເຮົາ.ເຮົາເປັນລູກໆທາງວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງແທ້ໆ.ເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນດ້ວຍວັດຖຸໃນສະຫວັນທີ່ມີຄຳ່າຫລາຍ
ທີ່ສຸດແລະດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງມີວັດຖຸແຫ່ງສະ
ຫວັນຢູ່ໃນຕົວເຮົາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຢູ່ໃນໂລກນີ້,ຄຳວາມ
ຄຳິດແລະການກະທ�ຂອງເຮົາຖືກຄຳອບຳ
ງ�ໂດຍອິດທິພົນທີ່ເສື່ອມຊາມ,ບຳໍ່ສັກສິດ,
ແລະບຳໍ່ບຳໍລິສຸດ.ຝຸ່ນແລະຄຳວາມສົກກະ
ປົກຂອງໂລກຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ເຮົາມີມົນທິນ,ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຮັບຳຮູ້
ແລະຈື່ຈ�ສິດທິການເກີດແລະຈຸດປະສົງ
ຂອງເຮົາ.
ແຕ່ທັງໝົດນີ້ບຳໍ່ສາມາດປ່ຽນຄຳົນທີ່ເຮົາ

ເປັນຢູ່.ຄຳວາມສັກສິດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງ
ເຮົາຍັງຄຳົງມີຢູ່.ແລະໃນນາທີທີ່ເຮົາເລືອກ
ປ່ຽນໃຈມາຫາພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ຮັກ
ຂອງເຮົາແລະເດີນໄປໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງ
ການເປັນສານຸສິດ,ບຳາງສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນ
ຈະເກີດຂຶ້ນ.ຄຳວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະ
ມີຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາ;ຄຳວາມສະຫວ່າງແຫ່ງ
ຄຳວາມຈິງຈະເຕັມຢູ່ໃນຄຳວາມຄຳິດຂອງເຮົາ,
ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນບຳໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະເຮັດ
ບຳາບຳ;ແລະເຮົາບຳໍ່ຢາກເດີນໄປໃນຄຳວາມ
ມືດອີກຕໍ່ໄປ.13

ເຮົາຈະເຫັນວ່າການເຊື່ອຟັງບຳໍ່ໄດ້ເປັນ
ການລົງໂທດແຕ່ເປັນເສັ້ນທາງປົດປ່ອຍ
ໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງແຫ່ງສະຫວັນຂອງ
ເຮົາ.ແລະເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ,
ຄຳວາມເສື່ອມຊາມ,ຄຳວາມບຳໍ່ສະອາດ,ແລະ
ຂອບຳເຂດຂອງໂລກຈະເລີ່ມຕົ້ນຕົກຫລົ່ນ
ໄປ.ໃນທີ່ສຸດ,ວິນຍານນິລັນດອນອັນລ�
ຄຳ່າຂອງການເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວ
ເຮົາຈະຖືກເປີດເຜີຍ,ແລະເປັນແຫລ່ງ
ແຫ່ງຄຳວາມດີງາມທີ່ຮຸ່ງເຫລື້ອມຈະກາຍ
ເປັນທ�ມະຊາດຂອງເຮົາ.

ທ່ານ ມີ ຄ່າ ຄວນ ສ� ລັບ ການ ຊ່ວຍ ກູ້

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແລະໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກ
ແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະ
ຍານວ່າພຣະເຈົ້າເຫັນເຮົາດັ່ງທີ່ເຮົາເປັນ
ຢູ່ແທ້ໆ—ແລະພຣະອົງເຫັນວ່າເຮົາມີຄຳ່າ
ຄຳວນສ�ລັບຳການຊ່ວຍກູ້.
ທ່ານອາດຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຂອງທ່ານພັງ

ທະລາຍໄປແລ້ວ.ທ່ານອາດໄດ້ເຮັດບຳາບຳ.
ທ່ານອາດຢ້ານກົວ,ໃຈຮ້າຍ,ໂສກເສົ້າ,ຫລື

ຖືກສຽບຳແທງດ້ວຍຄຳວາມສົງໄສ.ແຕ່ເຊັ່ນ
ດຽວກັບຳພຣະຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີໄດ້ພົບຳເຫັນແກະ
ທີ່ເສຍຂອງພຣະອົງ,ຖ້າຫາກທ່ານຫັນຈິດ
ໃຈມາຫາພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,
ແລ້ວພຣະອົງຈະພົບຳເຫັນທ່ານ.
ພຣະອົງຈະຊ່ວຍກູ້ທ່ານ.
ພຣະອົງຈະຍົກທ່ານໃສ່ບຳ່າຂອງພຣະອົງ.
ພຣະອົງຈະແບກທ່ານກັບຳບຳ້ານ.
ຖ້າຫາກມືຂອງມະນຸດສາມາດປ່ຽນ

ສິ່ງທີ່ພັງທະລາຍໃຫ້ກາຍເປັນບຳ້ານແຫ່ງ
ການນະມັດສະການໄດ້,ແລ້ວເຮົາກໍແນ່
ໃຈໄດ້ແລະໄວ້ວາງໃຈໄດ້ວ່າພຣະບຳິດາ
ເທິງສະຫວັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາສາມາດແລະ
ຈະສ້ອມແຊມເຮົາຄຳືນໄດ້.ແຜນຂອງພຣະ
ອົງແມ່ນທີ່ຈະສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນສິ່ງທີ່ເກີນ
ກວ່າເຮົາເຄີຍເປັນ—ເກີນກວ່າເຮົາສາ
ມາດວາດພາບຳໄດ້.ດ້ວຍສັດທາໃນແຕ່ລະ
ບຳາດກ້າວໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງການເປັນ
ສານຸສິດ,ເຮົາຈະເຕີບຳໂຕຂຶ້ນໃນລັດສະໝີ
ພາບຳແຫ່ງນິລັນດອນແລະໃນຄຳວາມຜາ
ສຸກອັນເປັນນິດທີ່ເຮົາຖືກວາງແຜນໄວ້ທີ່
ຈະໃຫ້ກາຍເປັນ.
ນີ້ຄຳືປະຈັກພະຍານ,ພອນ,ແລະຄຳ�ອະ

ທິຖານທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພຣະ
ນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອາຈານຂອງ
ເຮົາ,ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣິດ,
ອາແມນ.

ແຫລ່ງ ອ້າງ ອີງ

 1.ເບິ່ງErich Kästner,Als ich ein kleiner 
Junge war(1996),51–52.

 2.ລູກາ15:4–5.
 3.ລູກາ15:6.
 4.ເບິ່ງ“Know This, That Every Soul Is Free,” 

Hymns, no.240.
 5.ໂຢເອນ2:12.
 6.ມັດທາຍ11:28.
 7.ເບິ່ງDoctrine and Covenants88:63.
 8.ເບິ່ງແອວມາ32:27.
 9.ຫລັກແຫ່ງຄຳວາມເຊື່ອ1:3.
 10.Erich Kästner,Es gibt nichts Gutes, 

ausser: Man tut es (1950).
 11.“Have I Done Any Good?” Hymns, no.223.
 12.ເບິ່ງຢາໂກໂບ2:26.
 13.ເບິ່ງໂຢຮັນ8:12.
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